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& Kenjutsu Haarlemmermeer
Formulier introductiecursus iaido & kenjutsu  
bij Open Dojo Haarlemmermeer 2017

10 lessen van 20:00-21:00 op 13, 20, 27 september,
4, 11, 18 oktober en 1, 8, 15, 22 november.

Gratis proefles mogelijk op 6 september.
De gehele cursus kost 50 euro. 

Voor en Achternaam:

Geboortedatum: 

Straatnaam + huisnummer:

Postcode:              Woonplaats:

E-mail adres:      Tel:

De lessen zijn ook toegankelijk voor mensen met lichamelijke of psychische klachten/
handicap. Wilt u weten of de cursus of de training in het algemeen iets voor u is neem dan 
contact op via: 06 2680 6995 of stuur een e-mail naar cursus@opendojo.nl. Vul ook daarom  
dit formulier volledig in!

Aanvullende informatie omtrent uw fysieke en mentale gezondheid:

Ondergetekende gaat akkoord met de Voorwaarden en Huisregels van Open 
Dojo Haarlemmermeer op blad 2 en heeft na betaling recht op 10 lessen op de 
aangegeven data zoals beschreven in dit formulier. 

   

Handtekening     Handtekening
       Ouder/Verzorger indien deelnemer 
       jonger dan 18 jaar

Datum handtekening:

Bankrekening Open Dojo: NL33 ABNA 0598 9476 12 ten name van: J. Y. SIKKEMA

blad 1    www.opendojo.nl



居
合
道

剣
術 

open dojoIai
do 

& Kenjutsu Haarlemmermeer
Voorwaarden en huisregels van  
Open Dojo Haarlemmermeer
Voorwaarden: 
Lesgeld voor cursussen van te voren betaald zal niet worden terugbetaald mits  
de deelnemer kan aantonen dat er een relevante overmacht zich heeft voorgedaan  
zonder schuld door de deelnemer.

Voor de reguliere trainingen geld een jaartarief van 150 euro (i.pv. 2015 euro).  
Losse trainingen zijn ook een mogelijkheid maar dan betaald men 5,00 per training.  
Er is geen opzegtermijn. Maar ook geen resitutie mogelijk. Inhalen van reguliere trainingen is  
wel mogelijk mits absentie een dag van te voren gemeld is. (Via FB of Whatsapp is mogelijk.

Elke vorm van lichamelijke danwel geestelijke schade evenals schade aan bezittingen of vermissing van bezittingen kan 
niet worden verhaald op de initiatiefnemer van Open Dojo. Echter kwade opzet door de initiatiefnemer of lesgevende, 
door medeleerlingen of door uzelf valt onder burgerstrafrecht in het geval van nalatigheid of ongevallen door 
aantoonbare schuld van welke betrokkene (ook gasten en toeschouwers) dan ook.  

Ook al worden de martiale technieken gewapend en ongewapend ingezet voor persoonlijke ontwikkeling binnen Open 
Dojo, wat men heeft geleerd mag men niet buiten de Dojo in praktijk brengen. Is een leerling of leraar van Open Dojo de 
aanstichter tot geweld dan wordt de toegang tot Open Dojo met onmiddelijke toegang ontzegt. Noodweer hierintegen 
valt onder het juridische burgerstrafrecht en derhalve kan de hoofdverantwoordelijke van Open Dojo hierover geen 
uitspraken doen. Wel een waarschuwing vooraf. De Nederlandse wet weegt een geweldsdelict zeer zwaar als de 
betrokkene aantoonbaar kunde bezit van een martiale kunst of aangesloten is bij een gevechts- of krijgskunst en deze 
actief beoefend of in het verleden beoefend heeft. Het maakt voor de Nederlandse wet weinig uit of u de dader bent of 
het slachtoffer in het geval dat de ander als aanstichter van het geweldsdelict wordt gezien en deze (zwaar) lichamelijk 
letsel door u wordt toegebracht. Volgens de Nederlandse wet bent u hoofdelijk aansprakelijk in dit geval.

Huisregels:
Een dag van tevoren kan men een training afzeggen en op een andere dag inhalen.  
Bij geen notificatie kan er niet worden ingehaald. 

Het is verplicht om de aanwijzingen op te volgen van de leraar of senior leerlingen,  
dit in verband met lichamelijke en geestelijke veiligheid. 

Bij binnenkomst en het verlaten van de zaal groet men door middel van een lichte buiging. 

De safe zone moet worden in acht genomen. Hierin mag men niet sparren of met wapens zwaaien. 

Foto en video materiaal zal worden gepost in de besloten Open Dojo facebook groep of voor eigen marketing 
doeleinden op de open Open Dojo facebook pagina en of onze website. Bezwaar tegen publicatie graag aangeven bij 
de leraar. Het is niet verboden om zelf materiaal te posten in social media maar doe het met toestemming van degenen 
die op het beeldmateriaal staan. Film en fotomateriaal wordt voornamelijk gebruikt als feedbackmiddel op de eigen 
ontwikkeling.

Materiaal dient na een paar trainingen zelf aangeschaft te worden of kan worden afgenomen bij Open Dojo. Overleg met 
de leraar voordat tot aanschaf wordt overgegaan.

Knip je nagels en wees verzorgd. Douche voordat je gaat trainen indien mogelijk. Indien niet, gebruik deodrant.

Wees beleefd naar alle andere beoefenaars van Open Dojo en spreek geen kwaad over  medeleerlingen tijdens of buiten 
de trainingen om. Persoonlijke verhalen in de dojo blijven in de dojo.

Trainen in andere Zwaardkunsten of welke martiale kunst of andere bewegingskunst dan ook is uiteraard toegestaan  
en wordt zelfs gestimuleerd. 
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